LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO
Obala/Riva Aldo Rismondo 2
52210 Rovinj-Rovigno

ZAPISNIK
sa 11/16 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 29. rujna 2016. godine.
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Đorđo Bastijančić, Želimir
Laginja i Josip Žužić.
Opravdano izostali: Silvio Brunelli, Đorđo Bastijančić i Josip Žužić
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik vodi: Sandra Cvek
Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Mihovilović pozdravlja prisutne i čita dnevni red.
Prihvaća se dnevni red bez izmjena, kako slijedi:

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika 10/16 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija)
3. Razmatranje zahtjeva za zamjenu plovila od strane Tatjane Derežić Berto,
4. Razno
AD. 1.
Prihvaća se zapisnik 10/16 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj bez
ispravaka.
AD. 2.
Gospodin Mihovilović daje riječ ravnatelju koji Upravnom vijeću pojašnjava razloge
za donošenje nove sistematizacije radnih mjesta. Obzirom da se proširilo lučko područje
javlja se potreba za većim brojem djelatnika odnosno boljom preraspodjelom trenutnih radnih
mjesta. Predstavnici županije su dali naputke prema kojima je prijedlog nove sistematizacije
sastavljen.
Dodano je radno mjesto „mornar-sezonski rad“ kako bi bolje regulirali status
sezonaca. Novo je i radno mjesto „voditelj tehničkih poslova“ koje dolazi umjesto višeg
referenta. Dodaje se još jedno mjesto „tajnika referenta“ kako bi se bolje pratilo unutarnje
knjigovodstveno poslovanje. Novost je i mjesto „voditelja luke“. Širenjem lučkih područja
pojavljuje se potreba za osobom koja će koordinirati i pratiti sve djelatnosti pojedinih luka i
da rješava sve probleme tehničke naravi koji se mogu pojaviti.

Gospodin Laginja ukazuje na to da sezonski rad obavljaju učenici koji nemaju SSS.
Možda dodati kao radno mjesto „ispomoć u luci“ za učenike i studente.
Ravnatelj se zahvaljuje na prijedlogu te kaže da će provjeriti.
Gospodin Mihovilović poziva na glasanje Prijedloga Odluke o donošenju Pravilnika o
izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
AD. 3.
Ravnatelj predstavlja članovima Upravnog vijeća Zahtjev gospođe Tatjane Derežić
Berto za zamjenu plovila. Naime, prijašnje plovilo za koje imaju ugovor o vezu u
komunalnom dijelu luke je prodano, a vlasnici bi sada kupili jedrilicu koja je veća.
Prema Odluci ovog Upravnog vijeća korisnici veza smiju nakon 2 godine zamjeniti
plovilo ali samo ukoliko se s novim plovilom ostaje u gabaritima prijašnjeg. U ovom slučaju
prijašnje plovilo je imalo 6,30 m dok bi novo bilo oko 7,5 m što prelazi dopuštene mjere.
Svi članovi Upravnog vijeća drže da se moramo pridržavati donesene Odluke te se
zahtjev gospođe Berto jednoglasno odbija.
AD. 4.
Pod točkom razno, ravnatelj upoznaje članove Upravnog vijeća o tijeku postupka za
davanje koncesije na ribarskom dijelu. Odrađeno je sve uredno i temeljito no nažalost
navedeno područje, molić ispred hladnjače, nije u gruntovnici upisano kao pomorsko dobro i
sada nam Državno odvjetništvo u Puli stopira cijeli postupak. Angažiran je odvjetnik da
sprovede potrebne radnje.
Gospodin Mihovilović pita da li stoji u našim aktima kao lučko područje?
Ravnatelj objašnjava da u aktima stoji, U katastru je zavedeno ali u gruntovnici nije ,
a Državno odvjetništvo po službenoj dužnosti ne smije dozvoliti davanje koncesije na dijelu
koji nije pomorsko dobro. Imamo geodetski snimak i pokušat ćemo ubrzati postupak kako bi
čim prije mogli krenuti s natječajem.
Ravnatelj informira prisutne da je imenovan novi član U.V.a, kapetan Slavko Rendulić
koji će od sljedeće sjednice zamjeniti kapetana Đorđa Bastijančića.
Gospodin Mihovilović se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu. Sjednica
dovršena u 11,45 sati.
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